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تاریخ دریافت39/16/61 :
تاریخ پذیرش31/61/64 :

چکیده
ورود پیامبر به مدینه با پدیدهای به نام نفاق و گروهی به نام منافقان در جامعه اسالمی همرراه بر.د
این گروه برای ایجاد مانع در راه گسترش اسالم دست بره ت.طهره مریزدنرد جریران افرو ت.طهرهای
خطرناک از س.ی منافقان ب.د م.فقیت منافقان در این ماجرا ،انزوای سیاسری -اجتمراعی پیرامبر را بره
دنبال داشت در این ماجرا یکی از همسران پیامبر متهم به زنا شد اهل سنت ماجرای افو را مرب.ط به
عایشه و نزول آیات را فضیلتی برای او میدانند از س.ی دیگر ،شیعه این ماجرا را در ارتباط برا ماریره
می دانند نگارنده بر آن است تا چگ.نگی ارتباط یا عدم ارتباط این ماجرا با عایشه و ماریه را نشان دهد
نتیجه پژوهش حاضر مبین آن است که هر چند بزرگان شیعه احتمال وقر .چنرین مراجرایی را دربراره
ماریه رد نمیکنند؛ اما شان نزول آیات افو را در م.رد ماریه نمیدانند همچنین به دلیل محر.ر بر.دن
عایشه در روایت مشه.ر افو ،برخی ارتباط این ماجرا را با عایشه ردّ میکنند هر چند میت.ان فرضریه
شخص س.می را نیز در این ماجرا مطرح کرد با اینحال ،ارتباط این ماجرا با عایشه ،علیرغم اشکاالت
و ابهامات در متن گزارش بیشتر م.رد ت.جه است در مج .حادثه افو ،صرر نررر از جزایرات آن و
فراتر از نزا های خان.ادگی ،اساسیترین ت.طهه داخلی منافقان بر ضدّ پیامبر ب.د که با نزول آیات افرو،
ت.طهههای منافقان خنثی شد
کلید واژهها :پیامبر(ص) ،منافقان ،افو ،عایشه ،ماریه
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مقدمه
از زمانی که پیامبر(ص) وارد مدینه شد ،با پدیدهای به نام نفاق و گروهی به نام منافقان روبهرو شرد
این گروه برای ایجاد مانع در راه گسترش اسالم و فعالیّت مسلمانان ،دست به ت.طهره مریزدنرد آنران
برای رسیدن به اهدا خ.د در زمینههای تخریب شخصیّت ،شایعهپردازی و حتری کشرتن پیرامبر(ص)
فعالیّت میکردند که بسیاری از آنها با افشاگری قرآن و رهبری پیامبرخدا(ص) دفع میشد منافقان در
بازگشت از جنگ بن.مُصطلِق ت.طهه خطرناک افو را طراحی کردند پرذیرش آن در اجتمرا مسرلمانان
م.جب انزوای سیاسی-اجتماعی پیامبر(ص) و از دست دادن مقب.لیرت و پایگراه اجتمراعی آن حضررت
میشد که در این ص.رت امکان رهبری جامعه وج.د نداشت
منافقان با طرح شایعه افو ،برا هرد تخریرب شخصریت پیرامبر(ص) ،عفرت و پاکردامنی همسرر
پیامبر(ص) را نشانه گرفتند مراجرای افرو ،اساسریتررین ت.طهره داخلری منافقران برر ضردّ حک.مرت
پیامبر(ص) ب.د بر پایه اخبار م.ج.د در ماجرای افو ،یکی از همسران پیامبر(ص) مرتهم بره زنرا شرد
حدیث افو از بحثهای مهم تاریخ اسالم است که با گرایشهای مذهبی و مباحث تفسیری ،کالمری،
فقهی و رجالی پی.ند جدّی خ.رده و گرایشهای مذهبی-سیاسی آن را پیچیدهتر کرده است همین امر،
فهم و شناخت این ماجرا را دش.ارتر میکند در نقل این مراجرا ،عایشره نقرش محر.ری دارد برر ایرن
اساس ،اهل سنّت نزول آیات افو را فضیلتی برای عایشه میدانند و ایرن امرر را یکری از فضرایل وی
میشمارند از س.ی دیگر برخی از شیعیان ارتباط این ماجرا را با عایشه ردّ میکنند و معتقدند کره ایرن
ماجرا در ارتباط با ماریه– همسر دیگر پیامبر(ص) -ب.ده است و روایت دیگری را دربرار حادثره افرو
نقل میکنند
این پژوهش در صدد پاسخ به این سؤاالت است که :ارتباط عایشه با ماجرای افو چه بر.د ارتبراط
ماریه با ماجرای افو چه ب.د
نگارنده برآن است تا به بررسی و تحلیل اخبار و گزارشهای مربر.ط بره حادثره افرو و چگر.نگی
ارتباط یا عدم ارتباط این ماجرا با عایشه و ماریه بپردازد
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ماجرای افک
ماجرای افو در سال پنجم هجرت 6بعد از بازگشت مسلمانان از غزوه بنی مُصطَلِق رخ داد رس.ل
خدا(ص) در هنگام جنگها ،میان همسران خ.د قرعه میانداخت و هر کدام قرعه به نرامش اصرابت
میکرد ،او را همراه میبرد در غزوه بنی مصطلق قرعه به نام عایشه افتاد  2در مسیر بازگشرت و در
یکی از منزلگاههای نزدیو مدینه ،شبانگاه اعالن میکنند که کاروان حرکت کند عایشه که بررای
قضای حاجت بیرون شده ب.د ،در بازگشت در مییابد که گردنبندش را گم کرده است و برای یرافتن
آن بازمی گردد در همان حال ،کاروان به گمان این که عایشه در کجاوه است ،حرکرت مریکنرد او
پس از یافتن گردنبند باز میگردد؛ اما میبیند آنان رفتهاند به امیرد آن کره کراروان بررای یرافتن او
بازمیگردد ،همان جا میماند و خ.ابش میبرد صف.ان بن معطل سلمی که از پشت کاروان حرکرت
می کرد ،به عایشه رسید و از آن جا که پیش از نرزول آیره حجراو او را دیرده بر.د ،وی را شرناخت
عایشه با شنیدن صدای استرجا صف.ان از خ.او برخاست بر شتر س.ار شد و هر دو صبحگاهان به
کاروان پی.ستند  9اهل افو و دروغگ.یان زبان به بهتان گش.دند و به تهمت پراکنری دربراره عایشره
پرداختند عایشه در ادامه گزارش می گ.ید که یو ماه بیمار ب.ده و در این مدت از خبرسازی بر ضرد
خ.د خبر نداشته است او تنها میدید که لطف و محبت پیامبر(ص) دربراره وی کرم شرده اسرت از
پیامبر(ص) اجازه خ.است نزد مادرش برود تا از او پرستاری کند شربی برا ام مسرطر بررای قضرای
حاجت بیرون رفته ب.د که او فرزندش مسطر را نفرین کرد عایشه از کار او شگفتزده شد وی دلیل
این کار را شایعه پراکنی فرزندش بر ضد عایشه دانست عایشه از ناراحتی سخت گریست مادرش او
را دلداری داد و شی .خبر را برآمده از حسادت دیگر همسران پیامبر(ص) و مرردم دانسرت  7عایشره
تهمت زنندگان را مردانی از خزرج به همراه مسطر و حمنه بنت جحش به سرکردگی عبداهلل بن ابری
می داند پیامبر(ص) برای مردم خطبه خ.اند و اعالن کرد :چه کسری مررا در برابرر مردمری کره بره
خان.ادهام طعنه میزنند ،یاری میدهد اسید بن حضیر گفت :اگر از قبیله اوس باشد ،مجازاتش مری-
کنیم و اگر از خزرج باشد ،منترر فرمان شماییم سعد بن عباده ،بزرگ خزرج ،برر پایره تعصرب برا او
مشاجره کرد دو قبیله تا مررز نبررد پریش رفتنرد و پیرامبر(ص) آنران را خرام.ش سراخت آن گراه
پیامبر(ص) از علی( ) و اسامه بن زید در این مسأله مش.رت خ.است اسامه ،عایشره را تبراره کررد
امام علی( ) ضمن تأکید بر این که زنان بسیارند و پیامبر(ص) میت.اند با فررد دیگرری ازدواج کنرد،
پیشنهاد کرد دربار درستی خبر از بریره ،کنیز عایشه ،سؤال کنند سپس بریره را سخت تنبیه کررد و
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خ.است تا راست بگ.ید او نیز عایشه را تبراه کرد زینب بنت جحش نیز به پاکی عایشره گر.اهی

داد 9

عایشه نزد پدر و مادرش بسیار گریست در این حال ،پیامبر(ص) وارد شد و او را از سخن مرردم دربراره
وی آگاه کرد و گفت :اگر پاک باشی ،خدا ت .را تبراه خ.اهد کرد و اگر گناهی کردهای ،ت.به کن عایشه
با شنیدن این سخن باز گریست و از پدر و مادرش خ.است تا پاسخ پیامبر(ص) را بدهند اما آنان از این
کار خ.دداری کردند عایشه تأکید میکند خ.د را شایسته آن نمیدانست که وحی دربار او نرازل شر.د
اما امیدوار ب.د خدا پاکی او را در خ.او به پیامبر(ص) نشران دهرد عایشره در واکرنش بره درخ.اسرت
پیامبر(ص) گفت :اگر خ.د را چنان که هستم ،تبراه کنم ،شما باور نمیکنید و اگر برر خرال واقرع بره
گناهم اعترا کنم ،تصدیقم مینمایید از خدا میخ.اهم مرا تبراه کند در همان مجلس وحی نازل شد
و پیامبر(ص) به عایشه بشارت داد که خدا وی را تبراه کرده است او نیز گفت :خدا را مریسرتایم و نره
شما را  1پیامبر(ص) نزد مردم رفت و آیه را تالوت کرد و دست.ر داد تهمتزنندگان را حد

بزنند 4

حادثه افک و اتهام به عایشه
روایات افو که از اهل سنت در بیش از پانزده حدیث و بیشتر از شخص عایشه نقل شده ،افزون برر
شهرت و کثرت یکدیگر را در وق .اصل حادثه کمو میکند و نیازی به بررسی جداگانه روایات نیست
البته بازگشت سند روایات حادثه افو به عایشه ،سبب شده که برخی ایرن روایرات را معتبرر نداننرد از
جمله مرح.م خ.یی براساس مالکهای رجالی و بازگشت سند این روایات به عایشه ،آنها را تام و قابل
اعتنا

نمیداند 1

قبل از پرداختن به نقد و بررسی گزارش واقعه افو ،ت.جه به یو مطلب ضروری اسرت و آن نقرش
خاندان زبیر در تدوین ح.ادث دوره پیامبر(ص) میباشد نگاهی به مت.ن سیره ،نشان میدهد کره افرراد
این خاندان با کسانی که به ن.عی با آنان وابستگی داشتند ،نامشان به وف.ر در اسناد سریره دیرده مری-
ش.د  3در این میان ،ارتباط این خاندان با اسماء دختر اب.بکر و همسر زبیر از یو سر .و عایشره همسرر
رس.ل خدا(ص) و خاله فرزندان زبیر از س.ی دیگر ،بسیار قابل تأمل و ت.جه است بهط.ری که عروه بن
زبیر که سهم زیادی در نقل اخبار سیره دارد ،تربیرت شرد عایشره اسرت  61از مجمر 412 .روایرت از
خاندان زبیر در م.رد سیره پیامبر(ص) 221 ،روایت به عایشه و  617روایت به عروه بره عنر.ان راویران
اصلی در آن اخبار اختصاص یافته است  66یکی از ویژگیهای روایات آلزبیر این است که نقرش افرراد
منس.و به خ.د را برجسته و ممتاز نشان

میدهند 62

از جمله ،چنین امتیازی را درباره عایشره مشراهده

میکنیم و بیش از شصت روایت درباره اوست م.ض.عات مطرح شده در ایرن روایرات از ابتردای ازدواج
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عایشه با پیامبر(ص) تا اواخر عمر آن حضرت است  69یکی از این روایات حدیث افو و نزول آیراتی
در اینباره است اما نکته مهم اینجاست ،سیرهای که عایشه و عروه نقش اصلی را در آن ایفرا مری-
کنند و بیش از نصف روایات را به خ.د اختصاص دادهانرد ،نمریت.انرد دارای جامعیرت و مصر.نیت از
تحریف باشد  67واقعیت این است که تحریفات زیادی ت.سر آلزبیرر در سریره نبر.ی(ص) صر.رت
گرفته است  69همانط.ر که اشاره شد ،حدیث افو نیز از عایشه و از طریق آلزبیر نقل شده است با
ت.جه به تحریف سیره پیامبر(ص) ت.س آلزبیر ،میت.ان درباره حادثه افو نیز این فرض را مطررح
کرد که این حادثه درباره شخص دیگری از نزدیکان پیامبر(ص) غیر از عایشه و ماریه ب.ده باشرد از
جمله امسلمه که در غزوه بنیمصطلق نیز همراه پیامبر(ص) ب.د این ماجرا میت.انست دربراره سرایر
همسران پیامبر(ص) و یا حتی خ.یشان و نزدیکان پیامبر(ص) باشد؛ و بعد عایشره ت.سر آلزبیرر از
نف.ذ خ.د در تدوین سیره نب.ی بهره برداری کرده و برای نسبت دادن شأن نزول آیات به خ.د و بیان
فضیلتی برای خ.یش ،حادثه افو را به خ.د منس.و کرده است البته ایرن مسرأله کره حادثره افرو بره
شخص دیگری غیر از عایشه و ماریه مرب.ط میش.د ،تنها یو احتمال است که برای اثبرات آن نیراز بره
مدارک و ش.اهد داریم گرچه ،احتمال تحریف حادثه از س.ی عایشه و آلزبیر را نمیت.ان نادیده گرفرت
ضمناً برخال آنچه که گفته شده «آیات نازل شده درباره حادثه افو ،به یکری از همسرران پیرامبر(ص)
اشاره دارد که اتهام مت.جه او ب.ده است»؛ 61باید گفت که چنین مطلبی از آیات استنباط نمیش.د

مطلبی که از متن گزارش برمی آید ،این است که ظاهراً عایشه این ماجرا را فراتر از یو اتهام بره
شخص خ.د نمیدید آیات نشان میدهد که این حادثره یرو برنامره هماهنرگ از سر.ی مخالفران
پیامبر(ص) ب.ده است در حالی که گاه از لحن کالم عایشه چنین برمیآیرد کره او همسرران دیگرر
پیامبر(ص) را در این حادثه مقصر میداند در این ماجرا عایشه به کمو راویان آلزبیرر ،بره راحتری
نقش برخی افراد را در این ماجرا برجسته کرده و برخی دیگر را م.رد نک.هش قرار داده است وجر.د
اینگ.نه مطالب که نشان میدهد ،عایشه براساس منافع خ.د ماجرا را نقل کرده است ،سبب شده که
اوالً :ماجرای افو بیشتر یو م.ض .شخصی به نرر برسد اینو نزول آیات ،فضیلتی برای عایشره
ب.ده است و شاید به این علت شیعیان ،ماریه را در مقابل عایشه مطرح میکنند و حتی عایشره را در
این ماجرا مقصر نشان می دهند درحالی که این ماجرا فراتر از یو مسأله شخصی ب.ده و مهم نیست
که اتهام مت.جه چه کسی ب.ده است ،مهم این ب.د که منافقان ت.طهۀ خطرناکی طرح کررده ب.دنرد و
این امر میت.انست باعث انزوای سیاسی -اجتماعی پیامبر(ص) ش.د نزول آیات افرو نیرز در وهلره
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اول دفا از رسالت پیامبر(ص) و سپس دلیلی بر عفت و پاکدامنی فرد م.رد اتهام مریباشرد ،نره آنکره
فضیلتی برای عایشه باشد ثانیاً :طرح برخی مطالب در این ماجرا از س.ی عایشه که در جهت اهردا و
خ.استههای او ب.ده است ،سبب شده تا حتی در ص.رت صحّت انتساو این ماجرا بره وی ،مخالفران برا
استناد به آن مطالب ،ارتباط این ماجرا با عایشه را نپذیرند واقعیت آن است که حتی برا وجر.د پرذیرش
ارتباط این ماجرا با عایشه ،نمیت.ان از برخی انتقادات ،ابهامها و اشکاالتی کره در مرتن روایرت وجر.د
دارد ،چشمپ.شی کرد
نقد و بررسی روایت
 -6اولین دلیلی که با استناد به آن ،ارتباط این ماجرا را با عایشه ردّ میکنند این است که از تعبیرات
مختلف این روایت  -با تفاوتهایی که دارد -به خ.بی استفاده میش.د که پیامبر(ص) تحت تأثیر مر.ج
شایعه قرار گرفت و حتی برخ.رد خ.د را با عایشه تغییر داده و درباره عایشه س.ءظن پیردا کررده

بر.د 64

مثالً در روایت آمده که رفتار پیامبر(ص) نسبت به عایشه در ایام بیماریش تغییر یافته ب.د تا آیات تبراره
نازل شد و در جای دیگر روایت آمده که عایشه گفت :بحمداهلل نه بحمدت .معل.م اسرت کره ایرنگ.نره
برخ.رد با رس.ل خدا(ص) که منر.ر در آن اهانت و اعتراض است ،وقتی از عایشه سر میزند که رس.ل
خدا(ص) را در امر خ.د دچار س.ءظن ببیند و به هرحال تمام منابع س.ءظن پیامبر(ص) نسبت به عایشه
را نقل کردهاند این م.ض .با مقام عصمت سازگار نیست آیا میت.ان پذیرفت که عتاوها و سررزنش-
های شدیدی که در آیات وج.د دارد ،شامل شخص پیامبر(ص) نیز بش.د  61وقتی حسنظن به مرؤمنین
از ل.ازم ایمان باشد ،پیامبر(ص) سزاوارتر به آن است و سزاوارتر از اجتناو از س.ءظن است که خ.د یکی
از گناهان میباشد و مقام نب.ت و عصمت الهیه او با چنین گناهی نمیسازد از س.ی دیگر چگ.نه می-
ت.ان پذیرفت که پیامبر(ص) نیز همانند سایرین در ص.رتی که آیات الهی نازل نمیشد و بیگنراهی آن
فرد ثابت نمیشد ،دچار عذاو الهی میشد و نیز این مطلب که پیامبر(ص) با یراران خر.د بره مشر.رت
پرداخت 63،با عصمت پیامبر(ص) سازگار نیست زیرا نشان میدهد که ایشان نیز تحت تاثیر شایعه قررار
گرفته ب.دند
بن ابراین اگر بپذیریم که شأن نزول آیات مرب.ط به عایشه ب.ده باید گفت که ایرن قسرمت از روایرت
عایشه نمیت.اند صحت داشته باشد
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 -2در آیه 7س.ره مبارکه ن.ر خداوند میفرماید« :کسانی که زنان پاکدامن را متهم میکنند سپس
چهار شاهد (برای ادعای خ.د) نمیآورند آنها را هشتاد تازیانه بزنید و شهادتش را هرگرز نپذیریرد و
ها فاسقانند»
در آیات قبل از آیه  7س.ره ن.ر ،مجازات شدیدی برای زن و مرد زناکار بیان شده و چر.ن ممکرن
ب.د این م.ض .دستاویزی ش.د برای افراد بیتق.ا که از این طریق افرراد پراک را مر.رد اتهرام قررار
دهند ،بالفاصله بعد از بیان مجازات شدید زناکاران ،مجازات شردید تهمرتزننردگان را کره درصردد
س.ءاستفاده از این حکم هستند ،بیان میکند بنابراین حد قذ روشن است
ظاهر آیات نشان می دهد که حکم مرب.ط به قذ قبل از داستان افو نرازل شرده بر.د و طبیعتراً
پیامبر(ص) به محض م.اجه با چنین مسألهای ،بالفاصله از تهمتزنندگان تقاضای چهار شاهد مری-
کرد که در ص.رت آوردن چهار شاهد ،حر آنها م.رد قب.ل قرار میگرفت و در غیر اینص.رت آن-
ها را هشتاد تازیانه میزد در ص.رتی که این ماجرا یو ماه به ط.ل انجامید و با اینکه حکم قذ در
اسالم معل.م ب.ده ،چرا رس.ل خدا(ص) بیش از یو ماه حکم خدا را در حرق قرذ کننردگان جراری
نکرد و منترر وحی ماند وحییی هم که آمد همان را بیان کرد که آیه قرذ بیران کررده بر.د کره
مقذو به حکم ظاهری شرعی براات دارد پاسخی که میت.ان داد این است که بگ.ییم آیره قرذ
قبل از داستان افو نازل نشده ب.د؛ بل که بعد از آن نازل شده است یا آیه قرذ و آیرات مربر.ط بره
افو همه یو جا نازل شده و یا به تعبیر دیگر آن حکم نیز به تناسب این م.ض .تشرریع گردیرده و
علت ت.قف رس.ل خدا(ص) هم این ب.ده است که حکم این پیشامد و نراار آن در اسالم نازل نشرده
ب.د و رس.ل خدا(ص) منترر حکم آسمانی آن ب.د اما در آیه  69س.ره مبارکه ن.ر کره خداونرد مری-
فرماید« :چرا چهار شاهد برای آن نیاوردند اکن.ن کره چنرین گ.اهرانی نیاوردنرد آنهرا در پیشرگاه
خداوند درغگ.یانند»
این مؤاخذه و سرزنش نشان میدهد که دست.ر اقامه شره.د چهارگانره و همچنرین حرد قرذ در
ص.رت عدم آن ،قبل از آیات افو نازل شده ب.د اما این سؤال که چرا شخص پیامبر(ص) اقدام بره
اجرای این حد نکرد شاید بت.ان گفت که «تا همکاری از ناحیه مردم نباشد» ،اقدام بره چنرین امرری
ممکن نیست زیرا پی.ندهای تعصبآمیز قبیلهای گاهی سبب میشد که مقاومتهای منفی در برابرر
اجرای بعضی احکام ول .به ط.ر م.قت ابراز ش.د  21این دلیل قابل قب.لتر است تا اینکه بگر.ییم آیره
حد قذ قبل از ماجرای افو نازل نشده ب.د چ.ن اگر پیامبر(ص) با مسأله آوردن چهار شاهد بررای

97

پژوهشنامه تاریخ -سال دوازدهم -تابستان  - 31شماره 74

اثبات حر تهمتزنندگان آشنا نب.د ،خداوند او را خطاو قرار نمیداد که چرا آنها را م.ظف بره آوردن
چهار شاهد ننم.دید شاید پی.ندهای تعصبآمیز قبیلهای مانع اجرای حکم الهی شده ب.د و به این دلیرل
بت.ان رفتار پیامبر(ص) را در ماجرای پیش آمده دریافت که چگ.نه دچار پریشانی شرده بر.د کره حتری
عایشه این رفتار پیامبر(ص) را به منزله تحت تأثیر قرار گرفتن آن حضرت تعبیر کرده است درحالی که
می دانیم این ماجرا در ارتباط با یکی از نزدیکان پیامبر(ص) ب.ده است و با ت.جه به عدم آشنایی جامعره
با این مسأله ،اجرای حکم الهی میت.انست بازتاو خاصی در جامعره داشرته باشرد و پیرامبر(ص) را بره
حمایت از افراد خاندان خ.د متهم کنند به همین دلیل منافقین از این مسأله بهرهبرداری کردند آنان با
آگاهی از تأثیر این شایعه پراکنی بر جامعه ،این خبر را در جامعه منتشر کردند و مسلمانان هم با ایشران
همراه شدند آنها میدانستند که پیامبر(ص) هرگز بدون دلیل کافی یو زن پاکدامن بریگنراه را حرد
نمیزند و از س.ی دیگر به دالیلی که قبالً اشاره شد ،برخ.ردی با تهمتزنندگان ص.رت نمیگیررد لرذا
شرو به شایعه پراکنی در جامعه کردند و حتی به پیامبر(ص) به خراطر خر.دداری از مجرازات آن فررد،
طعنه میزدند و اساس کار پیامبر(ص) را زیر سؤال میبردند که عدالتی که محمد(ص) آوازه آن را می-
دهد به خاطر مصالر شخصی چه زود از میان

رفت 26

بنابراین ماجرا از آن چیزی که عایشه روایت میکند که حسادت سایر زنان پیامبر(ص) بره او ،چنرین
مشکلی را پدید آورده ،فراتر ب.ده است و این بار منافقین سعی داشتند تا با متهم کردن افراد با ایمران و
پاکدامن ،به اساس کار اسالم و پیامبر(ص) ضربه وارد کنند به نرر مریرسرد تصر.یری کره عایشره از
پریشانی اح.ال پیامبر(ص) ترسیم میکند و آنرا به بدبینی پیامبر(ص) نسبت مریدهرد ،مریت.انرد بره
دالیل مذک.ر باشد
 -9مسأله دیگر ،مش.رت پیامبر(ص) با نزدیکان خ.د است البته همانط.ر که اشاره شرد ایرن اقردام
پیامبر(ص) نشان میدهد که او تحت تأثیر شایعه قرار گرفته و لذا برای اثبات بیگناهی فرد ،دسرت بره
چنین کاری زده است و گفته شد که این عمل پیامبر(ص) با عصمت او سازگار نیست
اما پیامبر(ص) با چه کسی مش.رت میکند «اسامه بن زید» ،ن.ج.انی  69-67ساله که پیرامبر(ص)
برای یو چنین امری او را طر مش.رت قرار میدهد و این کار در کنار همه نسبتهایی که عایشه به
پیامبر(ص) میدهد ،بدتر است اینکه پیامبر(ص) میخ.اهد براساس حر یو ن.جر.ان نابرالق قضراوت
کند و جالب آنکه ،اسامه به پاکدامنی عایشه گ.اهی میدهد اما علی( ) در این میان تالش میکند کره
پیامبر(ص) ،عایشه را طالق دهد ج.ابی که علی( ) میدهد ،نامفه.م است پیامبر(ص) از علی( ) می-
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خ.اهد که نرر خ.د را در م.رد عایشه بدهد که او چگ.نه زنی است آنگاه علی( ) پاسخ میدهد کره
زن برای ت .بسیار است و میت.انی همسر دیگری اختیار کنی اصالً این حر علی( ) برا ت.جره بره
آنکه پیامبر(ص) همسران دیگری نیز داشت بسیار بیمنطق میباشد در برخی منرابع نیرز آمرده کره
علی( ) به پیامبر(ص) میگ.ید که از کنیز عایشه بپرس این پاسخ او بسیار بیمنطقتر از پاسخ قبلی
میباشد ،چط.ر علی( ) میخ.اهد از کنیزی که همراه عایشه نب.ده و در آن سفر حض.ر نداشته ،او را
م.رد بازج.یی قرار دهد مگر آنکه بگ.ییم علی( ) قصد داشته که با تحت فشار قرار دادن آن کنیرز،
ج.ابی بشن.د که او را به هدفش برساند حتی در برخی منابع اشاره شده که علی( ) برمیخیرزد و آن
کنیز را میزند 22و از او میخ.اهد که حقیقت را به پیامبر(ص) بگ.ید و آن کنیز هم س.گند یاد مری-
کند که جز خ.بی و نیکی از او ندیده است عالوه بر آن ،پیامبر(ص) همچنین از زینرب دختررجحش
– همسرشان -سؤال میکند و او با وج.د همه رقابتی که بین همسران پیامبر(ص) ب.ده ،امرا طریرق
انصا پیش گرفته و به بیگناهی عایشه شهادت میدهد آن وقت تنها علی( ) است که م.قعیت را
مغتنم شمرده و برای آنکه انتقامی از عایشه بگیرد ،به گ.نهای رفتار میکند که او را مرتهم سراخته و
همین ط.ر قصد داشت که پیامبر(ص) از عایشه جدا ش.د جالب آنکه ،برطبرق آنچره عایشره روایرت
میکند ،پدر و مادر خ.د عایشه تحت تأثیر این شررای قررار گرفتره ب.دنرد بره گ.نرهای کره اصرالً
نمیت.انستند از دختر خ.د حمایت کنند آنجایی که پیامبر(ص) به عایشه میگ.یرد کره اگرر خطرایی
مرتکب شده ای ،ت.به کن عایشه انترار داشت که پدر و مادرش ج.او پیامبر(ص) را بدهند اما آنها
سک.ت میکنند و وقتی عایشه به آنها اعتراض میکند ،آنها پاسخ میدهنرد کره نمریدانریم چره
بگ.ییم اصالً روایت عایشه نامفه.م است او ،همسر ،پدر و مادرش را متهم میکند که نسبت بره او
بدین شده ب.دند و همینط.ر علی( ) در حالی که سایرین به صراحت و بدون هیچگ.نه تردیدی بره
بیگناهی او شهادت میدهند در واقع ،دلیل خاصی برای اینگ.نه روایت عایشه نمیتر.ان ارااره داد
جز آنکه بگ.ییم ،عایشه قصد داشت که با این مطالب  -6شخصیت علی( ) را زیر سؤال ببرد که بره
اندازه یو ن.ج.ان نابالق و یو زن که با همه حسادتها و رقابتها ،به حکم عقل در این شرای  ،آن
مساال را کنار میگذارد و حقیقت را می گ.ید نب.ده و به دنبال گرفتن انتقرام بر.ده اسرت  -2پردر و
مادرش را نیز به گ.نهای تحت تأثیر آن شایعه ت.صیف میکند برای آنکه نشان دهد تا چه انردازه در
شرای سختی قرار گرفته ب.د که همه نزدیکان و اطرافیان به او بدگمان شرده و ایرن تنهرا لطرف و
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عنایت خداوند ب.ده که همه را محک.م و سرزنش کرده است و بیگناهی او را نشان داد در ایرن میران،
علی( ) بیش از همه در حق او بدی کرده است
 -7مطلب دیگر اینکه ،چگ.نه عایشه از سپاه جا میماند و اصالً کسی مت.جه عدم حض.ر او در میان
سپاه نمیش.د بیان همین مطلب باز هم اشکاالتی بر کار پیامبر(ص) و مدیریت ایشران وارد مریکنرد
چراکه قاعدتاً فرمانده تا هنگامی که مطمهن نشده سپاهیانش کامال آماده شدهاند ،دست.ر حرکت نمری-
دهد در حالی که ظاهراً این نقص بر کار پیامبر(ص) وارد است که چط.ر همسر خ.د را جاگذاشته است
ا ز س.ی دیگر ،اگر مسأله را به این شکل مطرح کنیم که پیامبر(ص) همه چیز را کنتررل کررده و سرپاه
آماده حرکت شده ب.د که کاری برای عایشه پیش میآید و او مجب.ر به ترک اردوگاه میش.د آیرا ایرن
سؤال مطرح نمیش.د که چط.ر عایشه بدون کنیز و همراه و بدون آنکه به کسی اطال دهد از اردوگراه
خارج می ش.د حال اگر ،این مسأله را هم نادیده بگیریم که ظاهراً عایشه قبل از حرکت سپاه ،خ.د را به
اردوگاه میرساند ،اما وقتی مت.جه میش.د که گردنبند خ.د را گم کرده است ،مجدداً اردوگراه را تررک
میکند اصالً قب.ل این مسأله غیرممکن است که چط.ر عایشه در اردوگاه رفرت و آمرد مریکررده کره
کسی او را نمیدیده است تا الاقل بدانند که همسر پیامبر(ص) از اردوگاه خارج شده است ممکن اسرت
گفته ش.د که این ماجرا بعد از نزول آیه حجاو ب.ده است و احتماالً زنان پیرامبر(ص) چنردان در میران
مردان رفت و آمد نمیکردند اگر این مسأله را هم بپذیریم ،این سؤال همچنان باقی میماند که چطر.ر
عایشه بدون اطال  ،محل اقامت خ.د را ترک کرده است چگ.نه است کره در قسرمت بعردی روایرت،
عایشه میگ.ید که به همراه «اممسطر» برای کاری بیرون رفرتم؛ آن وقرت در آن محری کره بررای
عایشه ناآشناست ،خ.د به تنهایی رفت و آمد میکند چگ.نه ممکن است پیامبر(ص) با آن همه درایرت
و ت.جه اش به نرم ،قبل از اطمینان از حض.ر افرادش ،اردوگاه را ترک کند تا آنجا که همسر خ.د را جرا
بگذارد این نح.ه بیرون رفتن جای سؤال دارد چط.ر بدون همراه و کنیزی از اردوگاه خارج مریشر.د
چط.رکسی مت.جه رفت و آمد عایشه – آنهم دو بار -نمریشر.د تردیرد در پرذیرش ایرن قسرمت از
روایت عایشه زمانی بیشتر می ش.د که ببینیم ،روایت دیگری به نقل از عایشه در یرو مراجرای مشرابه
(گم شدن گردنبند) در منا بع آمده است که رفتار عایشه در آنجا متفاوت اسرت مراجرایی از عایشره در
برخی منابع آمده که چ.ن پیامبر(ص) آهنگ جنگ مریسیع فرمر.د ،مرن برا او همرراه بر.دم و هنگرام
بازگشت ،اتفاقاً پیامبر در منزلی فرود آمد که آنجا آو نب.د و ما نیز همراه خ.د آو نداشتیم گردنبند من
از گر دنم گم شده ب.د ،من این م.ض .را به پیامبر(ص) گفتم و آن حضرت با مردم تا صربر همرانجرا

94

بررسی و نقد گزارش های حادثه اِفو

ماندند مردم ناراحت شدند و بانگ برداشتند که عایشره مرا را در اینجرا نگره داشرته اسرت و بررای
اعتراض نزد اب.بکر آمدند در این م.قع آیه تیمم نازل شد و یکی از حاضران گفت که این نخسرتین
برکت از خاندان اب.بکر نیست  29ظاهراً این گردنبند عایشه برای او سبب خیر است که هرجا بخ.اهد
شأن نزول آیات را به خ.د اختصاص دهد از آن استفاده میکند جای سؤال است که چطر.ر عایشره
اینجا م.ض .گم شدن گردنبند خ.د را با پیامبر (ص) مطرح میکند و پیرامبر(ص) بره خراطر یرو
گردنبند ،سپاهی را تا صبر در بیابان بدون آو نگاه میدارد اما در آن حادثره ،عایشره بردون آنکره
کسی مت.جه ش.د ،به جستج.ی گردنبند خ.د میرود
 -9مطلب دیگری که باید در اینجا اشاره کررد و آن اینکره در برخری مطالعرات جدیرد ،محققران
نسبت به مسأله حض.ر زنان پیامبر(ص) در جنگهرا انتقراد و عنر.ان کرردهانرد کره همراهری زنران
پیامبر(ص) در غزوات ایشان صحت

ندارد 27

البته به نرر میرسد که مسأله مشارکت زنان در جنگ و به همین نسبت حض.ر زنان پیرامبر(ص)
در غزوات آنط.ر که محققان جدید در تألیفات خ.د عن.ان میکنند ،نب.ده است مرا در تراریخ صردر
اسالم ،شاهد حض.ر زنان در جنگها هستیم باید اشاره کرد که اعراو برا وجر.د همره تعصربی کره
داشتند ،زنان خ.د را در جنگها به همراه میبردند در زمان غزوات خر.د پیرامبر(ص) شراهد حضر.ر
زنان هستیم آن هم نه فق در پشت جبهه ،بلکه در حال مبارزه با دشمن در غزوه احرد و در غرزوه
حنین در حالی که مردان پا به فرار گذاشته ب.دند ،چهار زن به دفا از پیامبر اسالم پرداختند بنابراین
در شرایطی که سایر مسلمانان مریت.انسرتند زنران خر.د را در جنرگهرا بره همرراه داشرته باشرند،
پیامبر(ص) هم میت.انست زنان خ.د را به همراه ببرد و این امر نمیت.انست ،عمل ناپسندی باشد در
خص.ص این مطلب که به گفته عایشه به دلیل سبو وزنی نگهبانان ه.دج مت.جره عردم حضر.ر او
نشدهاند باید گفت چگ.نه میت.ان پذیرفت که نب.دن عایشره در هر.دج ترأثیری در حمرل آن ایجراد
نکرده است به فرض آنکه عایشه با نگهبانان ه.دج حرفی نمیزده ،آیا مأم.ران ه.دج با پیبردن به
یو مسأله غیرعادی ،نمی ت.انستند با ضربه زدن به بدنه ه.دج عایشه را آگاه کنند از س.ی دیگر ،به
نقل از عایشه در برخی منابع آمده که «من چنین فکر میکردم که اگر یو ماه هم آنجا بمانم ،شترم
را بدون اینکه من در ه.دج باشم ،حرکت نخ.اهند داد این ب.د که به جستج.ی گردنبندم

برگشتم»29

معل.م نیست که عایشه چرا چنین فکری میکرده است او که میگ.یرد سربو وزن بر.ده و ظراهراً
منر.رش این است که چ.ن با این جثه تأثیری در وزن ه.دج ایجاد نمیکرده ،مأم.ران ه.دج مت.جه
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عدم حض.ر او نمیشدهاند در جای دیگری هم میگ.ید من هیچگراه برا آنهرا صرحبت نمریکرردم و
سک.ت ه.دج برای آنها مسألهای عادی ب.ده است بدینجهت لگام شرتر را گرفتره و رفتره ب.دنرد در
جای دیگری میگ.ید اگر من یو ماه هم در آنجا میماندم ،بدون من حرکت نمیکردنرد ایرن سرخن
عایشه آن دو مطلب را نقض میکند به هرحال اگر از سخنان خ.د عایشه استفاده کنیم یا سنگینی وزن
او مأم.ران ه.دج را مت.جه حض.ر او در ه.دج میکرد و یا اینکه بعد از س.ار شردن بره نر.عی آنهرا را
مت.جه میکرد که آماده حرکت است و این تناقضی است که در سخنان عایشه وج.د دارد
 -1مطلبی که عایشه در م.رد صف.ان بن معطل سلمی عن.ان میکند که او مردی خ.ددار شده بر.د
که هرگز نزدیو زنان نمیرفت و عزو ب.ده است باید گفرت کره صرف.ان دارای همسرری بر.ده کره
همسرش از او نزد پیامبر(ص) شکایت کرده است  21بنابراین این بخش از روایت عایشه صحت ندارد
 -4همانط.ر که قبالً اشاره شد ،عایشه این حادثه را فراتر از یو مسأله شخصی نمیدید از خرالل
روایت برمیآید که عایشه هرچند این ماجرا را ت.طهه منافقان معرفی میکند؛ اما از س.ی دیگرر چنردان
هم بیمیل نیست که این ماجرا به گ.نهای معرفی ش.د که سایر زنان پیامبر(ص) به دلیل حسادتی کره
نسبت به م.قعیت او نزد پیامبر(ص) دارند ،آن را ب.ج.د آوردهاند آن جایی که عایشه حرر هرای مرادر
خ.د را نقل میکند که به او میگ.ید« :به خدا س.گند! بسیار کم یافت میش.د زن خ.ش چهرهای م.رد
عالقه مردی قرار گیرد و ه.وهایی داشته باشد ،مگر اینکه دربارهاش حر در

میآورنرد» مرادر

عایشه معتقد است که این مسأله به دنبال یو رقابت و حسادت میان زنران پیرامبر(ص) بررای عایشره
ب.ج.د آمده است جالب آنکه مادر عایشه با وج.د علم به این مطلب حاضر نیست که از دخترر خر.د در
مقابل پیامبر(ص) حمایت کند
اما باید گفت که این حسادت و رقابتی که میان زنان پیامبر(ص) ب.ده ،غالباً بره عایشره نسربت داده
میش.د یعنی این عایشه ب.ده که نسبت به سایر زنان پیامبر(ص) حسادت میکرده و مشرکالتی بررای
آنها و پیامبر(ص) ب.ج.د میآورده است حسادت او حتی به خدیجه(س) با وج.د آنکه از دنیا رفته بر.د،
به زینب دختر جحش ،امسلمه ،صفیه و ماریه قبطیه  24بنابراین ،باید گفت که این عایشه ب.ده که گ.ی
سبقت را در حسادت نسبت به همسران پیامبر(ص) از سایرین رب.ده ب.د نه آنط.ر که مادر عایشه می-
گ.ید جالب آنکه ،عایشه در همین ماجرا ،علت تغییر رفتار پیامبر(ص) را نسبت به خ.د این مریدانسرته
که ج.یریه دختر حارث که پیامبر(ص) در طی همان مدت با وی ازدواج کرده و زنی زیبا ب.ده ،جرای او
را در دل پیامبر(ص) گرفته است  21شاید اگر آیه صریر 23قرآن نب.د که عامالن این مراجرا را منافقران
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معرفی کرده ،عایشه با شاخ و برگ دادن به ایرن مراجرا کره حسرادت همسرران پیرامبر(ص) چنرین
مشکلی برای او به وج.د آورده و آنگاه خداوند برای اثبات بیگناهی عایشه ،آن آیات را نرازل کررده،
عایشه فضیلتی دوچندان برای خ.د نسبت به سایر همسران پیامبر(ص) قاال میشد پس باید گفرت
که این ماجرا نه آنگ.نه که مادر عایشه ت.صیف میکند که به دلیل زیبایی عایشه و حسرادت سرایر
زنان پیامبر(ص) به وج.د آمده و نه آنگ.نه که عایشه تص.ر میکند؛ بلکه ت.طهره و نقشره منافقران
ب.ده است برای وارد آوردن ضربه بر کار اسالم و پیامبر(ص)
حادثه افک و اتهام به ماریه
بر اساس روایت دیگری از حادثه افو که عمدتاً ،محققان شیعی در آثار خر.د بردان پرداخترهانرد،
ماریه قبطیه– همسر پیامبر(ص) -در حادثه افو م.رد اتهام قرار گرفته ب.د علیبن ابراهیم قمی (م
بعد  914ق) گ.ید :شیعه ،نزول آیات افو را درباره پاکدامنی ماریه و اهل سنت درباره عایشره مری-
دانند آن گاه به روایتی از امام باقر( ) برای اثبات نرر شیعه استناد کرده است بنابراین روایت ،پیامبر
خدا(ص) که از درگذشت فرزندش ابراهیم 91بسیار غمگین ب.د ،با اظهار نرر عایشره درمرییابرد کره
ابراهیم فرزند جریر 96قبطی ب.ده است پیامبر خدا(ص) با شنیدن این سخن ،علی( ) را مأم.ر کشتن
جریر کرد ایشان برای انجام مأم.ریت ،شمشیر به دست درِ باغی را که جرریر در آن بر.د ،ک.فرت
جریر با دیدن شمشیر و آثار غضب در چهره امام( ) گریخته ،برای نجات خ.د از درخت خرمایی باال
رفت؛ اما آن حضرت را در تعقیب خ.د بر تنه درخت دید که خ.د را از باالی درخت به زیرر انرداخت
این کار م.جب باال رفتن پیراهن وی و کشف ع.رتش شد در این هنگام امام( ) دریافت کره جرریر
اندام تناسلی ندارد با گزارش حضرت به پیامبر(ص) ،ایشان پررده از ت.طهره عایشره برداشرت  92برر
اساس گفتار علی بن ابراهیم ،شیعه در باو نزول آیات درباره ماریه اختال نرر ندارد و گ.یرا نر.عی
اجما یا دستکم شهرت را قاال است ،در حالی که نزول آیات افو درباره ماریه نره تنهرا اجمراعی
نیست بلکه میان شیعه ،مشه.ر هم نب.ده و بیشتر علمای شیعه ،نزول آیات مزبر.ر را دربراره عایشره
دانستهاند  99برخی نیز به بیان دو داستان و اشکاالت سندی و محتر.ایی هرر یرو اکتفرا کررده 97و
معدود کسانی که آیات مزب.ر را درباره ماریه دانستهاند ،به کالم علی بن ابراهیم اسرتناد

کرردهانرد 99

بدین ترتیب میت.ان گفت که شأن نزول آیات افو درباره عایشه به جز معدودی م.رد اتفراق همره
مفسران و راویان از تمام فرقههای اسالمی است  91گذشته از اینها ،علی بن ابراهیم و پیروان ایشان
نیز در شأن نزول آیات افو نرر قاطعی ندارند زیرا داستان ماریه را هم ذیل آیات افو و هرم ذیرل
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آیه نباء 94آوردهاند  91ظاهراً روایت به نقل از راویان دیگر در برخی منابع آمده ،که هرچند مسرتند علری
بن ابراهیم را تأیید میکند ،اما قابل نقد

هستند 93

تمام این روایتها هرچند در وق .اصل داستان یکردیگر را کمرو مریکننرد ،امرا از درون برا هرم
ناسازگارند از جمله  -6زمان اتهام و کشف -2مکان برخ.رد امیرالمؤمنین( ) برا مرتهم -9اخرتال در
چگ.نگی کشف اتهام -7تعارض روایات درباره آگاهی پیامبرخدا(ص) بره پاکردامنی همسررش -9سرند
روایات ،نقدپذیر است -1 71متن روایات و داستان ماریه ،مبهمتر از آن اسرت کره بتر.ان بره ظراهر آن
استناد کرد ،حتی بزرگانی مانند شیخ مفید و سید مرتضی که به وق .این حادثه معتقد هستند به دنبرال
راه حل ب.ده ،بیشتر از راه کالمی و نه تاریخی درصدد اثبات حادثه هستند  76اما استناد به ت.جیه کالمی
حادثه تنها میت.اند بیانگر وق .اصل حادثه باشد؛ اما دلیلی برای نزول آیات افو دربراره ماریره ارااره
نشده است بدینترتیب پذیرش داستان ماریه با نزول آیات افو درباره دیگری منافاتی ندارد
واقعیت آن است که دلیل قطعی برای نزول آیات افو درباره ماریره وجر.د نردارد عرالوه برر ایرن،
داستان ماریه با ظاهر آیات افو هم سازگار نیست ،زیرا مطابق این روایت و اگر شأن نزول آیات را این
ماجرا بدانیم ،کسی که مرتکب تهمت زدن شد ،یو نفر بیشتر نب.د ،در حالی که آیات بیانگر جمعیتری
همفکر و همدست برای انتشار شایعه افو است خداوند در آیاتی که نازل کرد ،میفرمایرد :اِن الًذیرنَ
جآؤاباالفوِ عُصبَۀً منکم تَحسَبُ.هُ شرا لکُم بَل هُ َ.خیرُ لَکُم امرِیُ منهم مَا اکتَسَبَ مِرنَ االِثرمِ والّرذی تَرَ.لّی
کِبرَهُ مِنهم له عذاوٌ عریمٌ  72چنین گروهی در میان مسلمانان ،جز منافقان گروه دیگری نب.د همچنین این
بخش از آیه که (والذی ت.لی کبره منهم له عذاو عریم) مفسران گفتهاند ایرن شرخص «عبرداهلل برن ابری
سل.ل» 79ب.د که سرسلسله اصحاو افو محس.و میشد بعضی دیگر نیز «مسطر بن اثاثه» و «حسان بن
ثابت» را به عن.ان مصداق این سخن نام بردهاند تردیدی نیست که منافقین ،ماجرای افو را ب.ج.د آوردند
و حتی ممکن است در این میان از همراهی متحدان خ.د یعنی یه.د 77نیز استفاده کرده باشند
همچنین از آیات افو ،ت.طههای مهم و فراتر از نزا های خان.ادگی برداشت میش.د شریعه و سرنی
هد ت.طهه را تضعیف پیامبر(ص) دانستهاند خداوند در ت.طهه افو به دفا از پیرامبر(ص) ،افشراگری
کرد و این را هم به دو صفت «علم» و «حکمت» خ.د نسبت داد که بیانگر عرمت حادثه است ،اما در
داستان ماریه ت.طهه به دست علی( ) کشف شد میت.ان گفت که ماجرایِ روایت شده درباره ماریره برا
آیات نازل شده در زمینه حادثه افو سازگاری ندارد در واقع ،اگر اصرل وقر .چنرین حادثرهای دربراره
م اریه قابل قب.ل باشد ،دالیل کافی برای پذیرفتن شأن نزول آیرات افرو دربراره ماریره وجر.د نردارد
بنابراین ارتباط ماریه با حادثه افو ردّ میش.د
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نتیجهگیری
بزرگان شیعه هرچند احتمال وق .چنین ماجرایی را درباره ماریه ردّ نکردهاند؛ اما شأن نزول آیرات
افو را در م.رد ماریه نمی دانند و معتقدند که در این ماجرا ،عایشه م.رد اتهام قرار گرفته است با ردّ
ارتباط ماریه با حادثه افو؛ اولین ایرادی که به روایت مشه.ر در ایرن زمینره وارد اسرت ،سرند ایرن
روایت میباشد سند تمام روایتها به عایشه برمیگردد و لذا برخی با استناد به ایرن مطلرب ،ارتبراط
عایشه با این ماجرا را ردّ میکنند مطلب دیگر ت.جه به نقش خانردان زبیرر در تردوین سریره نبر.ی
است در این میان به دلیل رابطه عایشه با فرزندان زبیر ،بخش عمدهای از روایات منق.ل راویان این
خاندان از عایشه ب.ده است؛ از جمله آنها حدیث مرب.ط به حادثه افو است اشاره شد که برا ت.جره
به چنین شرایطی ،حتی میت.ان به جز ماریه و عایشه ،شخص س.می را نیرز مطررح کررد کره ایرن
حادثه در ارتباط با وی ب.ده باشد در واقع بره دلیرل تحریفراتی کره ت.سر خانردان زبیرر در سریره
پیامبر(ص) ص.رت گرفته است ،میت.ان چنین احتمالی را درنرر گرفت با اینحال ارتباط عایشره برا
این ماجرا م.رد ت.جه قرار گرفت؛ اما به دلیل همان نف.ذ خاندان زبیر بهنرر میرسد که تحریفاتی در
نقل این ماجرا ص.رت گرفته است به همین دلیل ،اشکاالت و ابهاماتی در متن گرزارش وجر.د دارد
که بسیاری از محققان با استناد به همان اشکاالت ،معتقدند که ماجرا مرب.ط به عایشه نیست نکتره
مهم درباره این گزارش این ب.د که عایشه ماجرای افو را فراتر از یو ماجرای شخصی نمیدیرد و
لذا نزول آیات افو را فضیلتی برای خ.د مطرح کرده است به نرر میرسد به همرین دلیرل شریعه،
ماجرای ارتباط حادثه افو با ماریه را در مقابل عایشه بیان کرده است عایشه برا طررح مطرالبی در
جهت منافع خ.د ،ماجرا را از اصل خ.د دور کرده ،باعث شده است تا مؤرخان و مفسران اهل سنت و
شیعه در این ماجرا تنها به دنبال مشخص کردن شخص متهم باشند تا از این طریق فضریلت شرأن
نزول آیات را به او اختصاص دهند درحالی که ،کسانی که این ماجرا را به وج.د آوردند درصدد ضربه
زدن به پیامبر(ص) ب.دند
حادثه افو صر نرر از جزایات و چگ.نگی وق .آن ،ت.طهرهای خطرنراک و فراترر از نرزا هرای
خان.ادگی ب.دکه به ن.عی اساسیترین ت.طهه داخلی منافقان برضد پیامبر(ص) نیز محس.و میشر.د
نزول آیات افو اساساً در دفا از رسالت پیامبر(ص) و نشان دادن ت.طهه منافقان ب.د با آشکار شدن
ت.طهه آنها و مجازات عامالن این ماجرا ،نقشه منافقان خنثی شد و به دنبال آن بیگناهی شرخص
متهم روشن شد
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پی نوشت ها:
 6افو به معنای برگرداندن و وارونه کردن یا هر چیزی است که از حقیقتش بازگردانده ش.د دروغ را نیرز بره
اعتبار وارونه ساختن حقیقت ،افو گفتهانرد برخری نیرز آن را بره معنرای دروغ برزرگ و آشرکار دانسرتهانرد
الراغب( ،)6762مفردات ،به ک.شش صف.ان داودی ،دمشق ،دارالقلم،ص43؛ ابن منر.ر( ،)6719لسان العرب،
قم ،ادو الح.زه،ج،6ص931
در م.رد زمان وق .غزوه بنی مصطلق بین منابع اختال اسرت :واقردی ،محمرد برن عمرر( ،)6713مغاایی،
بیروت ،مؤسسه االعلمی للمطب.عات ،ج،2ص724؛ ابرنسرعد ،اب.عبرداهلل محمرد( ،)6719الطبقاات الکباری،
بیروت ،داربیروت،ج،2ص73؛ بالذری،احمدبن یحیی( ،)6764جمل من انساب االشراف ،بیروت ،دارالفکر،ج،2
ص91؛ ذهبی،شمسالدین( ،)6761تااری االسا م و وفیاات المشااهیر و االعا م ،بیرروت ،دارالکتراو
العربی،ج،2ص293؛ ابنشهرآش.و،محمدبن علی[،بیتا] ،مناقب آل ابیطالب ،قم ،کتابفروشری مصرطف.ی،ج،6
ص216؛ شعبان سال پنجم ذکر میکنند مسرع.دی ،علری برن الحسرین( ،)6947مارو الابهب و معاادن

الجوهر ،ترجمه اب.القاسم پاینده ،تهران ،انتشارات علمی و فرهنگی ،ج ،2ص213؛ سال چهارم ذکرر مریکنرد
خلیفه بن خیّاط( ،)6769تاری خلیفه بن خیاط ،بیروت،دارالکتب العلمیه ،ص91؛ ابنهشرام ( ،)6944سیرت

رسول اهلل ،ترجمه رفیع الدین اسحاق بن محمرد ،تهرران ،خر.ارزمی ،ج ،2ص441؛ طبری،محمرد برن جریرر
( ،)6911تاری الرّسل و الملوک ،ترجمه اب.القاسم پاینده ،تهران ،اساطیر ،ج ،9ص6611؛ شعبان سال ششرم
ذکر میکنند ابنکثیر ،ابی الفداء( ،)6766السیره النبویه ،بیروت ،دارالفکر ،ج ،7ص 691هم سال چهارم ،هم
سال پنجم و هم سال ششم را روایت میکند صالحی شامی ،محمد ( ،)6767سابل الهادی و الرشااد فای

سیره خیرالعباد ،بیروت ،دارالکتب العلمیه ،ج ،7ص 977شعبان سال پنجم درهرحال کسانی که این واقعه را
در ضمن ح.ادث سال ششم نقل کردهاند از خ.د تردید نشان دادهاند زیرا در پی آن آوردهاند ،گفته شده که این
غزوه از ح.ادث سال پنجم ب.ده است
 2ابن هشام :6944 ،ج ،2ص419؛ واقدی :6713 ،ج ،2ص724
 9ابن هشام :6944 ،ج ،2ص411؛ واقدی :6713 ،ج ،2ص721
 4ابن هشام :6944 ،ج ،2صص413-414؛ واقدی :6713 ،ج،2صص 791 -723
 5ابن هشام :6944 ،ج ،2ص431؛ واقدی :6713 ،ج،2ص 796
 6ابن هشام :6944 ،ج ،2صص432-436؛ واقدی :6713 ،ج،2صص 797-799
 4برای اطال از گرزارش افرو در منرابع دیگرر نرو :طباری :6911 ،ج ،9ص 6619؛ ذهبای :6761 ،ج،2
ص246؛ ابنکثیر :6766،ج،9ص 929؛ الحلبی ،علی بن برهان الدین [بیترا] ،سایره الللبیاه فای سایره
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االمین المامون ،انسان العی.ن ،بیروت ،المکتبه االسالمیه ،ج،6ص 232؛ بخاری ،محمد بن اسرماعیل(،)6716
صلیح بخاری ،بیروت ،دارالفکر ،ج،9ص 94؛ مسلم بن حجراج( ،)6714صالیح مسال  ،بیرروت ،م.سسره
عزالدین ،ص 966؛ ابن شبّه ،اب.زید ( ،)6761تاری المدینه المنوره ،قرم ،منشر.رات دارالفکرر ،ج،6ص 963؛
واقدی :6713 ،ج،6ص 721؛ ابنعبدالبر ،ی.سف بن عبداهلل ( ،)6762االساتیعاب فای معرفاه االصالاب،
بیروت ،دارالجیل ،ج ،2ص 429؛ ابن اثیر ،علی بن ابی الکرم [بیتا] ،اسدالغابه ،بیروت ،داراحیاء التراث العربی،
ج،9ص 21؛ بالذری :6764 ،ج ،6ص 727؛ تمیمی بستی ،ابی حاتم محمرد ( ،)6766السیره النبویه و اخباار
الخلفاء ،بیروت ،الکتب الثقافیه ،ص 249؛ ابن ج.زی ،ابی الفرج عبدالرحمان ( ،)6769المناتم فای تااری

الملوک و االم  ،بیروت ،دارالکتب ،ج ،9ص 226
 1تبریزی ،میرزا ج.اد ( ،)6761صراه النجاه[ ،بیجا] ،دفتر نشر برگزیده ،ج ،6ص 717
 3هدایتپناه ،محمدرضا (" ،)6941نقش خاندان یبیر در تدوین سیره نبوی" ،نقد و بررسری منرابع سریره
نب.ی ،زیر نرر رس.ل جعفریان ،تهران ،سمت ،ص 19
 61همان ،ص 16
 66همان ،ص 11
 62همان ،ص 14
 69همان ،ص 11
 67همان ،ص 14
 69همان ،صص ( 619-661ن.یسنده م.ارد متعددی از تحریفات آلزبیر در سیره نب.ی را آورده است)
 61حسینیان مقدم ،حسین (" ،)6917بررسی تاریخی – تفسیری حادثه افو" ،تاری در آینه پژوهش ،سال
دوم ،ش س.م؛ ن.یسنده معتقد است که از آیات چنین برمیآید کره« :اتهرام مت.جره یکری از همسرران رسر.ل
خدا(ص) ب.ده است» ص 619
 64مکارم شرازی ،ناصر و گروه ن.یسندگان ( ،)6947تفسیرنمونه ،تهران ،دارالکتب االسالمیه ،ج،67ص923
 61طباطبایی ،سید محمد حسین [بیتا] ،تفسیر المیزان ،ترجمه سید محمد باقر م.س.ی ،قم ،دارالعلم ،ج،69
ص671؛ س.ره ن.ر ،آیات 67 ،62
 63سبحانی ،جعفر [بیتا] ،فروغ ابدیت ،ق  ،دفتر تبلیغات اسالمی ،ج ،2صص 643-611
 21مکارم شیرازی و گروه ن.یسندگان ،)6947( ،تفسیرنمونه :ج ،67ص 913
 21قلعهجی ،محمد روّاس ( ،)6761القراءه سیاسیه للسیره النبویه[ ،بیجا ،دارالنفااس ،ص 213
 22طبری :6911 ،ج ،9ص6611
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 29ابن سعد:6719 ،ج ،6ص291؛ واقدی :6713 ،ج ،2ص 792
 27حسنی ،هاشم معرو ( ،)6941سیره المصطفی ،ترجمه حمید ترقیخ.اه ،تهران ،حکمرت ،ج ،2ص674؛ نیرز
نو:محالتی،سید هاشم رس.لی(،)6917ینادگانی حرارت ملمادخات النباین،تهرران ،انتشرارات علمیّره
االسالمیّه ،ص 99؛حسنی ،علی اکبر(،)6949تاری تللیلی و سیاسی اس م ،تهران ،نشر فرهنگ اسرالمی،
ص49
 29واقدی :6713 ،ج ،2ص 963
 21ابن حجر عسقالنی ،احمد بن علی [بیتا] ،االصابه فی تمییز الصلابه ،بیروت ،دارالفکر ،ج ،2ص 636
 24عاملی ،جعفر مرتضی( ،)6949سیره صلیح پیامبر بزرگ اس م ،ترجمه حسین تاج آبادی ،قم ،م.سسره
فرهنگی ،ص213
 21همان ،ص213
 23آیه  66س.ره ن.ر با استناد به واژه «عُصبَه»
 91ابراهیم سال دهم هجری در سن شانزده ماهگی وفات یافت و در بقیع دفن شرد ابان شابه :6761 ،ج،6
ص34؛ ابن عبدالبر :6762 ،ج ،6ص 97
 96مَقِ.قِس ،پادشاه مصر ،ماریه و سیرین را به همراه خادمی برای آنها در سال هشتم هجری به پیرامبر(ص)
اهدا کرد نام او جریر و طبق منابع اهل سنت مأب.ر ب.د ابن سعد :6719 ،ج ،1ص 646؛ ابن اثیر ،بیتا :ج،7
ص 211؛ ابن حجر ،بیتا :ج ،7ص 717؛ ابن کثیر :6766 ،ج ،7ص 246
 92قمی ،اب.الحسن علی بن ابراهیم ( ،)6762تفسیر قمی ،بیروت ،مؤسسه االعلمی ،ج ،2ص 611؛ نیز نرو:
طباطبایی ،بیتا :ج ،69ص 673
 99مفید ،محمد بن محمد ( ،)6769الجمل و النصره لسید العتره ،قم ،المؤتمر العالمی أللفیه الشریخ المفیرد،
صص 261 ،691؛ ط.سی،محمد بن حسن [بیتا] ،التبیان فی تفسیر القرآن ،بیروت ،داراالحیاء التراث العربی،
ج ،4صرص729-767؛ طبرسری ،علرری برن فضررل( ،)6711مجما البیااان فای تفساایر القارآن ،بیررروت،
دارالمعرفه،ج،4صص262-219؛ هم[ ،.بیتا] ،اع م الوری بااع م الهادی ،تهرران ،دارالکتراو االسرالمیه،
ج،6ص39؛ راوندی ،سعید بن هبه اهلل ( ،)6719فقه القرآن ،قم ،مؤسسه النشرر االسرالمی ،ج ،2صرص-911
931؛ ابن ادریس حلی ،محمد( ،)6713منتخب البیان ،قم ،کتابخانه مرعشی ،ج ،2ص 679؛ سی.ری ،مقداد بن
عبداهلل(،)6979کنز العرفان فی فقه القرآن ،تهران ،المکتبه المرتض.یه،ص 979؛ مقدس اردبیلی ،احمرد برن
محمد [بیتا] ،یبده البیان ،تهران ،المکتبه المرتض.یه ،ص 911
 97طباطبایی ،بیتا :ج  ،69صص 614-14
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 99بحرانی ،سید هاشم ( ،)6762البرهان فی تفسیر القرآن ،بیروت ،دارالهادی ،ج ،9ص 621
 91برای نم.نه نو :حلی ،حسن بن ی.سف ( ،)6716اجوبه مسائل المهنائیه ،قم ،مطبعه الخیام ،ص 626
 94س.ره حجرات ،آیه 1
 38قمی :6762 ،ج ،2ص921
 93همان؛ صدوق،محمد بن علری( ،)6719الخصال ،قرم ،مؤسسره النشرر االسرالمی ،ج ،2ص919؛ بحرانری،
 :6762ص 624؛ سید مرتضی ،علی بن الحسین ( ،)6719امالی سید مرتری ،قرم ،کتابخانره مرعشری ،ج،6
ص 97؛ متقی هندی ،عالء الدین علی ( ،)6713کنز العمال ،بیرروت ،مؤسسره الرسراله ،ج  ،7ص 797؛ ابان

حجر ،بیتا :ج ،9ص 997؛ حلبی ،بیتا :ج ،9ص 962؛ ابنسعد :6719 ،ج ،1ص 791
 40فیض کاشانی ،محمد محسن [بیتا] ،الصافی ،مشهد ،دارالمرتضی ،ج ،9ص 727
 76سید مرتری :6719 ،ج،6ص  99همچنین نو :حسینیان مقدم :6917 ،ص 646
 72ن.ر66/؛واژه «عصبه» در اصل از ماده «عصب» به معنی رشتههای مخص.صی است که عضالت انسران را
به هم پی.ند داده و مجم.عه آن سلسله اعصاو نام دارد ،پس به جمعیتی که با هم متحدند و پی.ند و ارتبراط و
همکاری و همفکری دارند ،عصبه گفته شده است به کار گرفتن این واژه نشان میدهرد کره ت.طهرهگرران در
داستان افو ارتباط نزدیو و محکمی باهم داشرته و شربکه منسرجم و نیرومنردی را بررای ت.طهره تشرکیل
میدادند طبری ،محمد بن جریر( ،)6721تفسیر طبری ،بیروت ،دارالفکر العلمیه ،ص249؛ نیرز نرو :مکرارم
شیرازی و گروه ن.یسندگان ،6947 ،تفسیرنمونه :ج،67ص937
 79طبری :6721 ،ص 249؛ نیز نو :مکارم شیرازی و گروه ن.یسندگان :6947،ج  ،67ص 937
 77قلعه جی :6761 ،ص 211؛ برای م.ارد دیگر در این زمینه نرو :حسینیان مقادم :6917 ،صرص -649
649

